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مايو 2020 15
 
،ع��زي القارئ
 
�� االتصال بنا ع� وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org ب�نما نختتم األسب�ع ، ف�ما ��� إعالنات وتحديثات اليوم. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
oewd.org/covid19 للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، فتفضل ب��ارة h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .

:اإلعالنات
دل�ل تنظ�ف نظام الم�اە
� سان فرا�س�سكو

�ات من جميع األحجام ع� إعادة فتحها �أمان مع (SFPUC) توفر لجنة المرافق العامة �� � نأمل أن �ساعد ال�� المعلومات والموارد ال��
� غ�� السكن�ة قد تم إغالقها لعدة أشهر COVID-19 الحفاظ ع� خدمة الم�اە عال�ة الجودة. و�رجع ذلك إ� المأوى

� ترت�ب م�ان، العد�د من الم�ا��
��

� جميع أنحاء المب�� ، مما قد يؤدي �دورە إ� تدهور جودة الم�اە. قد
� استخدام الم�اە ��

ق�ل إعادة فتح. �مكن أن يؤدي إغالق المب�� إ� انخفاض كب�� ��
� نظام الس�ا�ة الداخل�ة

� الم�اە الرا�دة ��
� تنقلها الم�اە قد نمت �� �ا ال��  .تكون ال�كت��

 
� إعداد نظام الم�اە الخاص �ك لضمان استعادة خدمة م�اە عال�ة الجودة SFPUC �مكن أن �ساعدك إرشادات �دء ال�شغ�ل وقائمة المراجعة الخاصة �ـ

��
لألسئلة أو معلومات إضاف�ة ، ير�� االتصال �قسم . www.sfwater.org/flushingguidance وآمنة وموثوقة. �مكن العثور ع� هذە الموارد ع�
� الماء ، مثل تغ�� اللون أو الرائحة أو الذوق ، SFPUC جودة الم�اە

ع� 650-652-310 0. إذا واجهت ، �عد إ�مال الخطوات الموضحة ، أي مشا�ل ��
.اتصل �ـ 3-1 -1 (415) 701-2311 للمساعدة
 
�ات ذات الصلة إعادة فتح إرشادات البيع �التجزئة وال��
نت ع� ا ع�� اإلن�� �ات المصنعة ( SF.gov/curbside �األمس ، أصدرت المدينة إرشادات (متوفرة أ�ض� �ات البيع �التجزئة ، �اإلضافة إ� ال�� ل��
ون�ة أمس للحصول ع� التفاص�ل ة اإلل��� � حال فاتك ذلك ، راجع ال���

� 18 مايو. ��  .والمستودعات ذات الصلة إلعادة فتحها يوم االثن��
 
موارد المساعدة العامة والمنح للمنظمات غ�� ال��ح�ة والمناطق الخاصة
أطلق مكتب المراقب الما�� لمدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو صفحة ع� موقعه ع� ال��ب لجمع جميع موارد التم��ل المتاحة للمنظمات غ�� ال��ح�ة
� ش�ل منح من الو�الة الف�درال�ة إلدارة الطوارئ

ومكتب ، (FEMA) والمناطق الخاصة. �س�ب حالة الطوارئ ، قد تكون الموارد متاحة لمؤسستك ��
ز) ومصادر أخرى. ، (Cal OES) �ال�فورن�ا لخدمات الطوارئ وسات كورونا ، واإلغاثة ، واألمن االقتصادي ( قانون ك�� ومن خالل قانون م�افحة ف��
� األسابيع المق�لة لتع��ف األطراف المعن�ة ع� الموارد المتاحة المدرجة ع� موقع ال��ب الخاص

نت �� س�ستض�ف مكتب المراقب الما�� ندوة ع�� اإلن��
� األ�ام القادمة

.بهم ولإلجا�ة ع� األسئلة. س�تم تحد�ث هذا الموقع �التفاص�ل ��
 
ا وسط جائحة � جزئ�� داد أقساط التأم�� � الس�� �ات التأم�� � �ال�فورن�ا بتوسيع طلب ��

�� �  المستمرة COVID-19 �قوم مفوض التأم��
� CA اليوم، أصدرت وزارة � (DOI) التأم�� � للمستهل���

� الجز�� � للعودة أقساط التأم�� �ات التأم�� ة تمتد السابق له أمر يتطلب �� المفوض ر��اردو الرا ���
� ظل المستمر

� �شتد الحاجة إليها �� �ات وتوف�� اإلغاثة المال�ة ال�� .الجائحة COVID 19 وال��
 
� مختلفة ع� األقل: س�ارات الر�اب الخاصة ، والس�ارات التجار�ة ، � تغ�� ستة خطوط تأم�� ة اآلن أشهر مارس وأب��ل ومايو ، وال�� �شمل ال���
� آخر ح�ث انخفض خطر الخسارة � ، وأي خط تأم�� وتع��ضات العمال ، والمخاطر التجار�ة المتعددة ، والمسؤول�ة التجار�ة ، وسوء الت�ف الط��
� ش�ل ائتمان قسط أو تخف�ض أو إعادة قسط أو .COVID-19 �ش�ل كب�� ن��جة ل��اء

�� � � تقد�م تعد�ل ع� قسط التأم�� �ات التأم�� يتطلب من ��
� إن لم �كن جم�عهم ، وستكون هذە �س�ة � موعد أقصاە 11 أغسطس 2020. �ال�س�ة لمعظم المستهل���

� أقرب وقت ممكن و��
تعد�ل مناسب آخر ��

دة �اف�ة وتعكس � �ح�ث تكون الم�الغ المس�� كة تأم�� � �مراجعة والتحقق من خطة �ل �� � المائة - وستقوم وزارة التأم��
مئ��ة من القسط - ول�س 100 ��

.المخاطر المخفضة
 
� مع .insurance.ca.gov لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة

ة ع�� الهاتف الشهر الما�� شاهد ف�ديو تلخ�ص المفوض ، DOI إذا فاتتك األعمال الصغ��
. الرا لمدة 3 دقائق
 
ل�ة ل��ار السن � فرصة عمل: �سل�م لوحات رائعة - وج�ات م��
� نيوسوم عن إطالق برنامج � 24 أب��ل 2020 ، أعلن الحا�م جاف��

�� Great Plates Delivered الذين � نامج لدعم ال�الغ�� � ال�الد . تم تصم�م ال��
األول ��

� خطر كب�� من
� 60-64 الذين هم �� ا وأ��� ، وال�الغ�� ل وال�قاء �صحة ج�دة من خالل تقد�م ، COVID-19 ي�لغون من العمر 65 عام� � � الم��

� ال�قاء ��
��

� الذين ��افحون من أجل ال�قاء ع� ق�د الح�اة خالل �ات المحل�ة والعامل�� ا لل�� ا أساس�� ا اقتصاد�� ا حافز� نامج أ�ض� � اليوم. يوفر ال��
ثالث وج�ات مغذ�ة ��

م طلب .COVID أزمة � ا من ِق�ل و�الة إدارة الطوارئ الفدرال�ة ، ل�ن الدولة تع�� � المعتمد حال�� نامج ح�� 10 يونيو 2020 ، وهو اإلطار الزم�� �ستمر ال��
نامج   .تمد�د لل��
 
�� ز�ارة صفحة ال��ب الخاصة بنموذج الفائدة الخاص �مقدم الطعام الذي نامج ، ف�� � ال��

� �المشاركة �� إذا كنت أحد المطاعم أو مزودي الطعام المهتم��
والنقر فوق "ا�دأ" ع� الجانب األ�من من الصفحة ، ثم اإلجا�ة ع� جميع األسئلة. تقوم الوال�ة �جمع معلومات المطاعم Great Plates �قدمه
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ا ؛ س�كون المسؤول المح�� Great Plates Delivered .ومقد�� الطعام وتم��ر التفاص�ل إ� مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو هو برنامج ُمدار محل��
.هو ال��ان الذي س�تواصل معك �شأن الخطوات التال�ة
 
ة من الجولة 3 مفتوحة - Verizon-LISC منحة اإلغاثة التجار�ة الصغ��
كة ة اإلخ�ار�ة السا�قة ، عن اس�ثمار �ق�مة 7.5 مليون دوالر من �� � ال���

كة ، Verizon تم اإلعالن �� � تقد�م دعم �الغ األهم�ة LISC أتاح ل��
ال�دء ��

ا �س�ب جائحة ا فور�� ا مال�� � تواجه تهد�د� ة ال�� �ات الصغ�� � 1 و 2 من طل�ات المنح والجولة COVID-19. 3 و�ناء الدعم للمرونة لل�� تم إغالق الجولت��
ق الوال�ات المتحدة . س�تم تقد�م المنح �م�لغ 5000 مفتوحة اآلن� �جب تقد�م الطل�ات يوم األر�عاء 20 مايو 2020 الساعة 11:59 مساًء بتوق�ت ��
. ير�� قراءة نظرة عامة ع� المنحة واألسئلة الشائعة والتقدم هنا     . دوالر أم���� و 7500 دوالر أم���� و 10000 دوالر أم����
 
Legacy Business Spotlight: El Rio ، Your Dive
 

 
اء �طاقات El Rio ادعم ارقص الل�له معنا .�eGi من خالل ��
 
� أننا عادة ما نندفع إ� � ح��

�� El Rio �
ة أطول قل�ً� ح�� ، "Free Oysters on the Half Shell Friday" �عد العمل �� � علينا االنتظار لف�� س�تع��

�
طة الغوص المفضلة �� � إظهار الدعم ألحد أ��

اء Legacy Business LGBTQ �صبح ذلك حق�قة مرة أخرى. ومع ذلك ، انضم إلينا �� من خالل ��
� مالذ الفناء

ا �� قص جم�ع� � المستق�ل. احصل ع� قس�مة لنفسك أو هد�ة ألحد األصدقاء ، �أي م�لغ ت��دە. س��
ون�ة لالستخدام �� �طاقة هدا�ا إل���

�
�� �

ا �ما ف�ه ال�فا�ة El Rio الخل�� .(أي شخص؟ ، Salsa Sunday) ق����
 
اء �طاقات � �El Rio eGi �مكن ��

�� Square ع� h�ps://squ.re/2ArhdhR
� El Rio 3158 �قع

�� Mission Street ، كة � عام 1978 وتمت الموافقة عل�ه ك��
Legacy Business وهو �ار مح�� ومساحة للمناس�ات تأسست ��

� 13 نوفم�� 2017
��.

 
� تح��ل األف�ار إ� قصص من خالل العالمة التجار�ة" . Osaki Crea�ve Group تم تصم�م اإلعالن بواسطة

."نحن �ساعد ��
 
� الم�ان. األعمال

�ات القد�مة خالل طلب المأوى �� � تقدمها ال�� � هذا القسم ، �سلط الضوء ع� العروض الجد�دة والعروض الخاصة والصفقات ال��
��

ـــخ المدينة وه��تها. تعزز هذە األعمال � تار�ـ
ا أو أ��� و�ساهم �� � سان فرا�س�سكو لمدة 30 عام�

القد�مة �� مؤسسات قد�مة لخدمة المجتمع تعمل ��
. المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة قّ�مة للمدينة. تحقق من القائمة ال�املة وخ��طة األعمال القد�مة هنا
 
:الندوات
ح إعفاء قرض �� PPP - ا بتوق�ت المح�ط الهادئ � ، 18 مايو ، 2020 الساعة 11:00 ص�اح� اإلثن��
ا للحصول ع� قرض من برنامج حما�ة الراتب ة وأردت اإلعفاء من قرض (PPP) إذا تمت الموافقة عل�ك مؤخر� كتك الصغ�� � ، PPP ل��

ف�جب أن �ستو��
�اء نامج وخارجه للتأ�د من أنك مؤهل للغفران. لقد اجتمع ال�� وري أن تفهم �ل خواص هذا ال�� عملك متطل�ات إعادة التوظ�ف وت�بع الرواتب. من ال��
ة للتأ�د من الحصول ع� إجا�ات ألسئلتك .األوائل من مجتمع األعمال الصغ��
 
اء موثوقون من نت لمدة ساعة واحدة لمشاركة المعلومات Accion و Opportunity Fund و Gusto س�نضم خ�� إ� العرض التقد��� ع�� اإلن��
� ذلك PPP الحي��ة حول إعفاء قرض

:الخاص �ك ، �ما ��
 

تفاص�ل متطل�ات إعادة توظ�ف الموظف
أفضل الممارسات لت�بع الرواتب والنفقات المؤهلة األخرى

�
للمالك الوح�د PPP نصائح وح�ل لمتل��
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احات �شأن موارد التعقب ومسك الدفاتر الموثوقة اق��
!وأ��� �كث��

 
� ع� ال��ب والذي س�ساعدك ع� إتقان غفران قرض

نامج التعل��� المجا�� ك اليوم لالنضمام إ� هذا ال�� الخاص �ك. قد تكون هذە عمل�ة PPP اش��
اء ، �مكنك إعداد نفسك للنجاح ع� المدى الط��ل .صع�ة ، ول�ن �مساعدة الخ��
 
SBDC (ة - الثالثاء 19 مايو 2020 الساعة 1:00 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ ندوة ع�� ال��ب مع سؤال وجواب) حول موارد األعمال الصغ��
ة �ات الصغ�� امج ال�� نامج التعل��� ع� ال��ب للحصول ع� أحدث المعلومات المتعلقة ب�� .انضم إ� هذا ال��
 

� آخر تحديثات
�� � S�mulus Relief للراغب��

.واستخدامه وما إ� ذلك PP و EIDL تحديثات برنامج
رؤى األعمال المتعلقة �األزمة
 التغلب ع� الصدمة االقتصاد�ة لل��اء
� ات��� أف�ار حول التخط�ط االس��
� تخف�ف الحوافز لمعلومات المزارع��

تحديثات حول المنح والموارد األخرى
 
. لم��د من المعلومات ولل�سج�ل ، انقر هنا
 
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ � - األر�عاء 20 مايو 2020 الساعة 10:00 ص�اح�

مراجعة خطة عملك للتعا��
ات�ج�ات حول ك�ف�ة تكي�ف خطة عملك مع الوضع االقتصادي ا ، يود صندوق الفرص مشاركة االس�� � هذە األوقات غ�� المسبوقة مع�

ب�نما ن�نقل ��
� ا�ة ب�� � إفادة عملك ، Accion الجد�د. لقد تم عقد ��

ات�ج�ة قد �ساعد �� ات اس�� � إجراء تغي��
.والبنك الثالث ، وصندوق الفرص لمساعدتك ��

 
د �انك ع� ، COVID-19 سواء كنت �حاجة إ� تحد�ث خطة عملك الحال�ة أو ال�دء من جد�د �س�ب اآلثار الجس�مة لـ اء من ف�فث ث�� س�ساعدك الخ��
نت. سجل هنا � ع� اإلن��

نامج التعل��� المجا�� داد خالل هذا ال�� � النقاط الحرجة لخطة أعمال االس��
. التفك�� ��

 
:الموارد الجار�ة
ة � لمعدات الحما�ة الشخص�ة (OSB) أ�شأ مكتب األعمال الصغ�� ة (PPE) قائمة �الموردين المحلي�� �ات الصغ�� اء معدات SF �مورد لل�� � �س� ل�� ال��
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال � إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع� SF الوقا�ة الشخص�ة. �مكن ألي ��

وترغب ��
sfosb@sfgov.org .   
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال والخداع المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة ذات الصلة ب��
SBA ، وسات التاج�ة هنا ا معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل الف�� . انقر هنا . وقد قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp : ع� العنوان التا�� DPH �مكن االطالع ع� الطل�ات والتوص�ات الصح�ة من
 
:ع� COVID-19 المتعلقة �ـ Mayoral �مكن العثور ع� جميع إعالنات
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ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
. إ� 777-888

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
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